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Audiovisuals

CICLE DE CINEMA

Més enllà de l’esport

La batalla de los sexos
Dilluns 1 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Jonathan Dayton i Valerie Faris. Estats Units, 2017. Durada: 121 min
Castellà
El 1973 va tenir lloc un partit de tennis entre la número u mundial Billie Jean King i l’excampió
de tennis i estafador Bobby Riggs. En plena revolució sexual i progressió del moviment
feminista, aquest duel va ser anunciat com la batalla dels sexes i es va convertir en un dels
esdeveniments esportius més vistos de tots els temps.
Campeones
Dilluns 5 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Javier Fesser, Espanya, 2018. Durada: 124 min
Castellà
Marco no és una persona gaire optimista que, per les vicissituds de la vida, acaba entrenant un
equip de bàsquet format per persones amb discapacitat intel·lectual. Comença a fer la seva
feina a contracor, però allò que al principi és com un treball forçós, al final l’ajudarà a sortir de la
seva crisi existencial.
Yo, Tonya
Dilluns 3 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Craig Gillespie, Estats Units, 2017. Durada: 121 min
Castellà
Pel·lícula basada en la història real de la patinadora Tonya Harding, que es va convertir en una
celebritat del patinatge artístic sobre gel i també va acaparar els titulars per un escàndol
completament diferent. Entre el drama esportiu i la comèdia negra, ens ofereix una mirada de
l’Amèrica profunda i una reflexió sobre el mite de l’èxit.

Conferències

REFLEXIONS D’1 H
Fugint de les bombes. De la Barceloneta a la zona alta
Dilluns 8 d’octubre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Oriol López i Badell, historiador; coordinador de l’Observatori Europeu de Memòries
de la Universitat de Barcelona i membre de l’Associació Conèixer Història
Conferència
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Amb motiu del 80è aniversari dels bombardejos més mortífers que va viure Barcelona durant la
Guerra Civil, l’historiador Oriol López i Badell ens aproparà als fets succeïts a partir del
testimoni de famílies de la Barceloneta que van haver de deixar casa seva i traslladar-se a
pisos de l’Eixample i a torres de la zona alta de la ciutat: una família que va marxar a la Casa
de les Punxes, una que es va fer càrrec d’una escola a Gràcia per a alumnes de la Barceloneta
i una altra que es refugià a Esplugues i finalment va haver d’exiliar-se.

Introducció al programari lliure i la tecnologia feminista
Dimarts 20 de novembre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec del col·lectiu El LleialTec
Conferència
Les tecnologies s’han implantat al nostre dia a dia, però disposem de prou coneixements per
enfrontar-nos-hi d’una manera segura i conscient? Mitjançant un enfocament teòric i pràctic ens
aproximarem de forma introductòria a les tecnologies des d’un punt de vista crític i feminista, i
ens submergirem en l’univers de les tecnologies lliures i alternatives.
Amb motiu de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta
La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona i Biblioteques de Barcelona organitzen “La ciutat de
les dones”, un cicle d’activitats que convida a repensar la ciutat des d’una perspectiva de
gènere i imaginar una Barcelona més justa i equitativa.
Què ens diu la ciutat sobre les dones d’ara i d’abans? Quin ha estat el seu paper en el
moviments socials i la transformació social de Barcelona? Com podem fomentar la perspectiva
de gènere a través de l’urbanisme als nostres barris? De quina manera podem garantir la
igualtat i la seguretat en l’ús de l’espai públic? Com han mostrat el cinema la relació entre
urbanisme i gènere?
A través de xerrades, tallers i itineraris reflexionarem sobre aquests i altres temes que tenen la
ciutat, l’espai públic i les dones com a eix principal de la reflexió.
Les activitats tindran lloc entre els mesos d’octubre i desembre als següents equipaments:
Centre Cívic Sagrada Família, Biblioteca De La Sagrada Família, Biblioteca Gòtic-Andreu Nin,
Centre Cívic Can Deu, Centre Cultural Casa Orlandai, Centre Cívic El Sortidor, Biblioteca
Francesc Boix, Biblioteca Vil·la de Gràcia, Biblioteca Can Fabra, Centre Cívic Torre Llobeta,
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, Centre Cívic Sant Martí, Biblioteca Sant Martí de
Provençals, Biblioteca Horta - Can Mariner

PARLEM DE LA PETITA INFÀNCIA
Mites sobre el son i l’alimentació i les necessitats afectives
Dimarts 30 d’octubre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Carlos González
Conferència
Hi ha una sèrie de mites molt estesos que dificulten la tasca de cuidar els nostres fills i filles. En
són alguns exemples: els infants han de dormir sols, ploren per prendre’ns el pèl, els malcriem
si els agafem en braços, cal obligar-los a menjar verdura, els càstigs milloren la conducta, etc.
Guiats pel pediatre, compartirem tots els dubtes i mites que apareixen en la criança dels
nostres fills.
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Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d’estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 26 d’octubre, cal avisar el Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.
Què volen i què necessiten. Educar des de les primeres edats
Dimarts 27 de novembre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de M. Jesús Comellas
Conferència
Les criatures aprenen de les respostes que els donem les persones adultes. Lògicament, les
nostres respostes, malgrat que en algun moment són irreflexives o impulsives, tenen un efecte
d’aprenentatge.
Per això és important tenir clar el que les criatures fan i han de fer per poder créixer i quin és el
lloc que tenim per afavorir el seu creixement i desenvolupament.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d’estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 23 de novembre, cal avisar el Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.

Creativitat i educació
Dimecres 12 de desembre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Joan Turu
Conferència
Ens hem acostumat a obeir, a consumir respostes en comptes de generar-les, i de mica en
mica, sense adonar-nos-en, ens hem desconnectat del nostre potencial creatiu. Però si
realment volem esdevenir persones lliures, haurem de connectar de nou amb aquesta
creativitat, amb aquesta actitud davant de la vida, atès que serà un element indispensable per
crear el nostre camí de manera única i original.
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants. Els infants han d’estar sota la
supervisió dels seus familiars o acompanyants. A partir del 10 de desembre, cal avisar el Punt
d’Informació del Centre o bé trucar al 93 450 89 17.

WORKSHOPS
Ruta fotogràfica pel barri d’ahir i d’avui
Dissabte 20 d’octubre
De 10.30 h a 13.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Claudia Frontino, fotògrafa, i Marga Santaeulària, veïna del barri
Taller-ruta fotogràfica
Us agrada la fotografia i la història? En aquest taller passejarem per espais del barri fent servir
la tècnica de la refotografia. Recorrent l’itinerari “Abans tot això eren fàbriques”, dissenyat per la
Biblioteca Sagrada Família, coneixerem la tradició obrera del barri i aprendrem a fotografiar el
passat i el present a la vegada.
Cal inscripció prèvia a partir del 10 d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450
89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net
Amb motiu de les Festes de Tardor
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Wuappa!
Dilluns 12 de novembre
De 19.00 h a 21.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Marta Pérez, actriu de T de Teatre
Taller de teatre
A través del joc teatral explorarem les nostres capacitats d’expressió, comunicació, creativitat,
autoestima i motivació. Treball teatral i d’improvisació guiat per l’actriu Marta Pérez amb
l’objectiu de fer aflorar la millor versió de nosaltres mateixes i sentir-nos guapes per dins i per
fora!
Cal inscripció prèvia a partir del 31 d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450
89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere

Música

ARA TOCA...

Pop & folk en català

Estramoni
Dijous 18 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Judit Cortina: teclats
Joan Sentís: guitarra elèctrica
Anna Penalva: baix
Ignasi Soler: bateria i percussió
Marc Tinés: guitarra i veu
Amb passatges més atmosfèrics però alhora sense de deixar de beure de la tradició pop més
clàssica del nostre país, Estramoni transita a mig camí entre unes lletres cuidades i una
instrumentació precisa.
Estramoni acaba d’estrenar el single anomenat Títol esgotat, el primer tast del que serà el seu
disc de debut: Una vida millor.
Picot
Dijous 22 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Jordi Marfà: violí i veu
Daniel Pitarch: teclats i acordió
Picot és un duet de Barcelona de música pop-folk en català. Les seves cançons fusionen la
música tradicional del Mediterrani i dels Balcans amb harmonies pop, i donen veu a grans
poetes catalans, com Joan Salvat-Papasseit i Maria-Mercè Marçal.
Xarim Aresté
Dijous 13 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Xarim Aresté: veu i guitarra
Una de les cares més conegudes dels nostres escenaris que, paradoxalment, manté intacte el
seu enigma. Presenta en acústic Polinèsies, premi MIN de la Música Independent 2018 al Millor
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Disc de l’Any en Català. Un viatge per un univers alhora íntim i col·lectiu, on cada cançó és una
illa formada per mil illes diferents.

CLÀSSICA
Viatge sonor a través de la terra
Dijous 4 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Alicia Daufí: piano
Romina Krieger: veu soprano

Aquest duo ens acosta a la sarsuela, un gènere molt conegut a tot Espanya, i a l’òpera, el
gènere més tradicional de les terres italianes. Un viatge sonor a través dels temps i un
recorregut musical que va des d’Espanya fins a Itàlia.
El tenor líric spinto
Dijous 8 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
José Alberto Aznar: veu tenor
Anastasia Brez: piano
Un viatge musical a través de les més grans àries d’òpera, romances de sarsuela i cançons
napolitanes de tots els temps habituals en el repertori del tenor líric spinto.
La finestra secreta
Dijous 29 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Guillermo Navarro: violí
Un concert en el qual el solista de violí Guillermo Navarro explica alguns secrets de la música i
de les vides dels compositors. Quins van ser els seus secrets més ben guardats? Un concert
que inclou Bach, Mozart, Vivaldi, Mendelssohn, Paganini, Leclair i Piazzolla.

Arts escèniques

ATREZZOS
Cartes robades
Dijous 25 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Companyia Aliosc. Alicia Molina i Òscar Igual.
Narració i música
Les cartes expliquen històries des de la distància de qui les escriu i les rep. Imagineu-vos que
algú n’escriu una per a algú altre i que, per alguna raó, no arriba a la seva destinació... On van
a parar les cartes que no arriben? I què passa amb les històries que queden silenciades per
sempre, amb tots els secrets guardats? T’ha passat mai de no rebre una carta que esperaves?
En aquesta sessió, en què paraula i música s’ajunten per explicar, cantar i conèixer el silenci de
les cartes, potser trobaràs la carta que hauries volgut rebre o descobriràs si n’hi havia alguna
que era per a tu.
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Hop Sagrada Família
Dijous 15 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Activitat emmarcada al HOP18, 8es Trobades de Dansa i Cultura Urbana, amb Aina Lanas,
Diego Garrido, Albert Funk i Inés Archer
Danses urbanes contemporànies
Quatre mons i imaginaris diferents són els solos creats per ballarins de les danses urbanes,
amb una fusió d’estils, un viatge a la dansa voguing, popping, contemporània, hip-hop,
afrobeat... Aina Lanas presenta Aye-Nah; Diego Garrido presenta Sense pors; Albert Funk
presenta La bèstia, i Inés Archer presenta Veu.
Passarel·la descabellada. La model sense límits
Dijous 20 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Descabelladas, amb la col·laboració d’entitats i col·lectius de l’Eixample
Teatre i estilisme
Pot existir un “model” de dona que ens mostri com ens hem de vestir, com hem de pensar i
com ens hem de relacionar?
Pot existir, fins i tot, un model per a cada dona? Un ésser en procés constant, amb un cos
canviant, amb ferides visibles i invisibles...
Un viatge visual i poètic on nous “models” de dona desmuntaran estereotips fins a alliberar-se
dels seus límits.

EXPOSICIONS
“Fugint de les bombes. De la Barceloneta a la zona alta”
Del 8 d’octubre al 28 d’octubre
Activitat gratuïta al vestíbul de les aules polivalents
A càrrec de l’Associació Conèixer Història: www.memoriabcn.cat
Instal·lació
Durant la Guerra Civil, la Barceloneta va ser un dels barris més afectats pels bombardejos
feixistes. Molts veïns i veïnes van abandonar casa seva i foren allotjats a altres barris, sobretot
a la zona alta, on nombrosos pisos de famílies benestants havien quedat buits en esclatar la
guerra. Aquesta exposició aprofundeix en la història de la Barceloneta i dona veu a famílies del
barri que van viure la guerra.
“Ara parlem les dones”
Del 6 al 27 de novembre
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Lola, Lolita, Nolola
Multidisciplinària
Mostra elaborada des de diferents llenguatges artístics per un equip d’artistes multidisciplinaris i
un grup de dones de diferents edats i característiques. Una invitació a reflexionar
col·lectivament sobre com se’ns educa per ser dones i com es transmeten els valors de la
feminitat, de generació en generació.
Inauguració:
Dimarts 6 de novembre a les 19.30 h
Presentació de l’exposició, tast poètic i performance
A càrrec de Nadine Marina, El Tío Carretilla i convidades especials
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Activitat vinculada:
Taller: Reconstruïm la nostra història
Dimarts 27 de novembre de 19.30 h a 21.00 h
A càrrec del col·lectiu Lola, Lolita, Nolola
Una trobada oberta a dones de totes les edats a fi de reflexionar sobre la identitat femenina a
partir de diverses dinàmiques de joc, exploració, conversa i experimentació artística. Algunes
de les preguntes a les quals volem donar resposta són: De quina manera es transmet la
feminitat de generació en generació? Com es construeixen els rols de gènere?
Cal inscripció prèvia i portar-hi de tres a cinc fotografies de dones que siguin importants a la
vostra vida.
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere i en el marc del cicle Dones en So de Pau, de
la Comissió de Feminismes i Canvi Social
“A tu també et pot passar!!!”
Del 12 al 30 de novembre
Activitat gratuïta al vestíbul del centre
A càrrec de la Fundació Aroa
Fotografia
Exposició fotogràfica realitzada en el marc del projecte Altaveus x la igualtat, de la Fundació
Aroa, pels i per les alumnes de quart d’ESO de l’IES Poeta Maragall. Amb aquesta exposició
volen mostrar les experiències de les dones que pateixen violències masclistes, per contribuir a
fer visible aquesta problemàtica social i promoure les relacions igualitàries i saludables.
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere

Espectacles infantils

INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES
Poesia a la masia
Dimarts 2 d’octubre
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Titelles Pamipipa
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Titelles, rimes i cançons
Poesia-ia-ó: a sota d’un botó hi ha un ratolí petit i bufó. Ratolí, amaga’t de pressa que ja arriba
el gat, sempre net i pentinat! Poesia a la masia són titelles, rimes, música i cançons per gaudir
de la veu i les paraules recitades i cantades. Un recital poètic especialment pensat per a la
petita infància.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de setembre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93
450 89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net
Son, soneta
Divendres 9 de novembre
A les 11.00 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de la Companyia Daquidallà
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Música
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La lluna ja ha tret el nas entre les estrelles, ha arribat l’hora d’anar-se’n a dormir, però... voleu
dir? Aquí n’hi ha un parell que encara tenen ganes de gresca! Ens faran cantar i fer sonar
instruments per dormir, amb cançons dolces i senzilles que proposaran sempre un joc entre
infants i adults.
Cal inscripció prèvia a partir del 24 d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450
89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net

Lentament
Dimarts 4 de desembre
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de la Companyia Rondallaire
Per a infants de 18 mesos a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Música i titelles
El Cargol Bover, el Cuc de Terra, les Mosques i els Peixos del Mar ens explicaran una història
senzilla i tendra acompanyada de cançons. Gaudirem sense presses del pas de les estacions,
el canvi dels colors, la neu, el sol, la pluja, el so de les fulles seques quan les trepitgem i el
xiscle de les orenetes.
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de novembre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93
450 89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net

A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
Preparant la Nit d’ànimes
Divendres 26 d’octubre
A partir de les 17.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies
Us convidem a preparar la celebració del moment màgic de la nit d’ànimes! Gaudireu d’una
fantàstica festa familiar, i al final de la tarda l’Espai de Gent Gran Sagrada Família farà el
tradicional repartiment de castanyes! Us hi esperem!
Amb la col·laboració de l’Espai de Gent Gran Sagrada Família i l’Aula Ambiental
Al pati interior del Centre Cívic

Dia dels Drets dels Infants
Divendres 16 de novembre
A partir de les 16.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies
Veniu a celebrar el Dia dels Drets dels Infants amb els casals infantils de l’Eixample. Podreu
gaudir de diverses activitats i jocs en un entorn festiu i familiar.
Al carrer d’Entença, 155 (al pati d’accés de l’antiga presó Model)

Aventures pirates
Divendres 23 de novembre
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Trama Cultura
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Per a infants de 5 a 10 anys i les seves famílies
Espectacle musical
Fa molts anys, els homes del nord van robar el tresor de la mare naturalesa i el van amagar en
un lloc llunyà fins ara desconegut. Però la nena pirata troba, un bon dia, el mapa que indicarà
com arribar-hi. L’acompanyarem en aquesta aventura meravellosa i l’ajudarem a desxifrar els
secrets més difícils; coneixerem éssers estranys i haurem de resoldre reptes que només
col·lectivament podrem superar... T’atreveixes a acompanyar-nos-hi?
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere
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Diades i Festivitats

FESTES DE TARDOR
Ruta fotogràfica pel barri d’ahir i d’avui
Dissabte 20 d’octubre
De 10.30 h a 13.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Claudia Frontino, fotògrafa, i Marga Santaeulària, veïna del barri
Taller-ruta fotogràfica
Us agrada la fotografia i la història? En aquest taller passejarem per espais del barri fent servir
la tècnica de la refotografia. Recorrent l’itinerari “Abans tot això eren fàbriques”, dissenyat per la
Biblioteca Sagrada Família, coneixerem la tradició obrera del barri i aprendrem a fotografiar el
passat i el present a la vegada.
Cal inscripció prèvia a partir del 10 d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450
89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net
Amb motiu de les Festes de Tardor

NIT D’ÀNIMES
Preparant la Nit d’ànimes
Divendres 26 d’octubre
A partir de les 17.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies
Us convidem a preparar la celebració del moment màgic de la nit d’ànimes! Gaudireu d’una
fantàstica festa familiar, i al final de la tarda l’Espai de Gent Gran Sagrada Família farà el
tradicional repartiment de castanyes! Us hi esperem!
Amb la col·laboració de l’Espai de Gent Gran Sagrada Família i l’Aula Ambiental
Al pati interior del Centre Cívic

DIA DELS DRETS DELS INFANTS
Dia dels Drets dels Infants
Divendres 16 de novembre
A partir de les 16.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies
Veniu a celebrar el Dia dels Drets dels Infants amb els casals infantils de l’Eixample. Podreu
gaudir de diverses activitats i jocs en un entorn festiu i familiar.
Al carrer d’Entença, 155 (al pati d’accés de l’antiga presó Model)

DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Wuappa!
Dilluns 12 de novembre
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De 19.00 h a 21.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Marta Pérez, actriu de T de Teatre
Taller de teatre
A través del joc teatral explorarem les nostres capacitats d’expressió, comunicació, creativitat,
autoestima i motivació. Treball teatral i d’improvisació guiat per l’actriu Marta Pérez amb
l’objectiu de fer aflorar la millor versió de nosaltres mateixes i sentir-nos guapes per dins i per
fora!
Cal inscripció prèvia a partir del 31 d’octubre al Punt d’Informació del Centre, trucant al 93 450
89 17 o mitjançant la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere
“Ara parlem les dones”
Del 6 al 27 de novembre
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Lola, Lolita, Nolola
Multidisciplinària
Mostra elaborada des de diferents llenguatges artístics per un equip d’artistes multidisciplinaris i
un grup de dones de diferents edats i característiques. Una invitació a reflexionar
col·lectivament sobre com se’ns educa per ser dones i com es transmeten els valors de la
feminitat, de generació en generació.
Inauguració:
Dimarts 6 de novembre a les 19.30 h
Presentació de l’exposició, tast poètic i performance
A càrrec de Nadine Marina, El Tío Carretilla i convidades especials
Activitat vinculada:
Taller: Reconstruïm la nostra història
Dimarts 27 de novembre de 19.30 h a 21.00 h
A càrrec del col·lectiu Lola, Lolita, Nolola
Una trobada oberta a dones de totes les edats a fi de reflexionar sobre la identitat femenina a
partir de diverses dinàmiques de joc, exploració, conversa i experimentació artística. Algunes
de les preguntes a les quals volem donar resposta són: De quina manera es transmet la
feminitat de generació en generació? Com es construeixen els rols de gènere?
Cal inscripció prèvia i portar-hi de tres a cinc fotografies de dones que siguin importants a la
vostra vida.
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere i en el marc del cicle Dones en So de Pau, de
la Comissió de Feminismes i Canvi Social
“A tu també et pot passar!!!”
Del 12 al 30 de novembre
Activitat gratuïta al vestíbul del centre
A càrrec de la Fundació Aroa
Fotografia
Exposició fotogràfica realitzada en el marc del projecte Altaveus x la igualtat, de la Fundació
Aroa, pels i per les alumnes de quart d’ESO de l’IES Poeta Maragall. Amb aquesta exposició
volen mostrar les experiències de les dones que pateixen violències masclistes, per contribuir a
fer visible aquesta problemàtica social i promoure les relacions igualitàries i saludables.
Amb motiu del Dia contra la Violència de Gènere
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Aventures pirates
Divendres 23 de novembre
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Trama Cultura
Per a infants de 5 a 10 anys i les seves famílies
Espectacle musical
Fa molts anys, els homes del nord van robar el tresor de la mare naturalesa i el van amagar en
un lloc llunyà fins ara desconegut. Però la nena pirata troba, un bon dia, el mapa que indicarà
com arribar-hi. L’acompanyarem en aquesta aventura meravellosa i l’ajudarem a desxifrar els
secrets més difícils; coneixerem éssers estranys i haurem de resoldre reptes que només
col·lectivament podrem superar... T’atreveixes a acompanyar-nos-hi?
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Setmana LGTBI+

Nosaltres: 2a Setmana LGTBI+
Del 25 al 30 de setembre de 2018
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep Maria Ainaud de Lasarte i
Centre Cívic Sagrada Família
Hi col·labora:
Associació Xarxa Dos Deu, Fundació Enllaç, Llibreria La Caníbal, Llibreria Cómplices,
Feminismes i LGTBI-Districte de l’Eixample.

El Centre Cívic Sagrada Família i la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
organitzen la 2a edició de Nosaltres: Setmana LGTBI+. Durant una setmana i amb diferents
grups, entitats, artistes i persones convidades, es proposen una sèrie d’activitats i accions per
visibilitzar els col·lectius LGTBI+, amb xerrades, projeccions, contes, exposicions, fira d’entitats
i diverses mostres de documents del fons LGTBI+ de la biblioteca i guies de lectura, entre
d’altres.
“Diversitat i collage”
Del 12 de setembre al 4 d’octubre
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec del Colectivo de Collage Coll2
Exposició
Des d’una actitud crítica, “Diversitat i collage” convida a posar-se en el centre d’una narrativa
oberta que es nodreix de qüestionaments, diàlegs i derives entorn del feminisme, les
masculinitats, la censura i la migració, per proposar altres relats des d’on es pot continuar
pensant la diversitat.
“Eixamplem diversitats”
Del 25 de setembre al 7 d’octubre
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
Organització: Feminismes i LGTBI-Districte de l’Eixample. Amb la col·laboració de Trama
Serveis Culturals i Associació Laboratorio Malaka
Exposició
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Mostra dels treballs creatius realitzats per l’alumnat de 5è i 6è de primària sobre la prevenció
de la LGTBIfòbia a sis centres educatius de l’Eixample.
“Reapropiant-nos de les nostres vides”
Del 7 al 28 de setembre
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (carrer de Padilla, 210)
A càrrec de l’Associació Enruta’t
Organització: Associació Xarxa Dos Deu
Exposició
Descobreix relats de vida de persones amb pràctiques, desitjos, identitats i/o expressions de
gènere no normatives. Veniu a passejar-vos entre històries arc iris, aquestes som nosaltres!
Sac de rondalles: Tots nosaltres
Dimarts 25 de setembre
A les 18.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Fes-t’ho com vulguis
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
Contes
Famílies de capsetes, de campanes, de paraigües, famílies de pingüins... Contes per parlar i
gaudir de la diversitat familiar.
Mr Gay Syria
Dimarts 25 de setembre
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Ayse Toprak. França, Alemanya, Turquia, 2017. Durada: 145 min
Documental
Mr Gay Syria segueix dos refugiats sirians gais mentre intenten reconstruir les seves vides.
Hussein, que fa de barber a Istanbul, viu una doble vida entre la seva conservadora família i la
seva identitat gai. Mahmoud, un refugiat a Berlín, és el fundador del moviment LGTBI sirià. Un
somni els uneix a tots dos, la participació en un concurs internacional de bellesa que els servirà
com a via per fugir de les seves realitats acorralades i com a resposta a la seva invisibilitat.
Aconseguiran fer realitat el somni o la crisi de refugiats i les dures conseqüències pel fet de ser
gai en el món musulmà els deixaran fets miques?
Fira nosaltres
Dimecres 26 de setembre
De 18.00 h a 20.00 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de les llibreries La Caníbal, Cómplices i altres entitats
Un punt de trobada entre entitats i llibreries compromeses i especialitzades en les temàtiques
LGTBI+. Un espai participatiu on trobareu informació, recomanacions i guies de lectura, i
algunes de les darreres novetats editorials.
Taller de collage
Dimecres 26 de setembre
A les 19.00 h
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec del Colectivo de Collage Coll2
Taller
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A partir de la tècnica del collage, aquest taller proposa una trobada amb altres subjectivitats per
desconstruir estructures binàries i proposar noves mirades crítiques que incitin al moviment i a
la transformació social. Cal inscripció prèvia a b.biblioteca.sf@diba.cat
Infància, adolescència i LGTBI
Dijous 27 de setembre
A les 18.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Xerrada
Presentació d’experiències i projectes de diverses entitats
 L’exposició i projecte educatiu “Eixamplem diversitats”
 OASIS, Colònies per a Adolescents LGTB
 App #Acceptyou, creada per les #Vilagirls, alumnes de l’Institut Viladomat
“Històries LGTBI a les xarxes”
Divendres 28 de setembre
A les 19.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Jaume Piqué-Abadal, de la Fundació Enllaç
Organització: Fundació Enllaç
Xerrada
Avui podem accedir a campanyes d’entitats LGTBI de qualsevol lloc del món. Les accions
homòfobes dels governants d’alguns estats provoca reaccions de solidaritat arreu.
Internet és el canal per on circulen aquestes informacions. Us proposem explorar la xarxa i
descobrir algunes d’aquestes campanyes, mems que s’han fet virals i també propostes
artístiques que trenquen les barreres de la identitat de gènere. Porteu vosaltres també les
vostres troballes!

Pianto
Divendres 28 de setembre
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Sílvia Bel Fransi i Isabelle Laudenbach
Espectacle. Música i poesia
La paraula ferida de la poeta Sílvia Bel Fransi i la guitarra acompanyant d’Isabelle Laudenbach
són només un dels canals per fer aquest viatge curatiu a través del lacrimal. Després hi ha la
clown, la percussora, l’espantada, la burleta, l’enfadada, la tribal. Perquè hi ha moltes maneres
de plorar, i de “plorar-ho bé”.

Grup de lectura a La Caníbal
Dissabte 29 de setembre
A les 12.00 h
Lloc: Llibreria La Caníbal (carrer de Nàpols, 314)
Organització: Llibreria La Caníbal
Lectura
Manifiestos gays, lesbianos y queer. Recull de més d’una vintena de textos breus des dels anys
cinquanta fins als noranta, molt potents i crítics, que reflecteixen moltes sensibilitats, denúncies,
polèmiques, aliances amb altres moviments, etc.

Contes diversos, cantacontes per a la diversitat sexual i de gènere
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Diumenge 30 de setembre
A les 11.30 h
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (carrer de Padilla, 210)
A càrrec de l’Associació Enruta’t
Organització: Associació Xarxa Dos Deu
Per a infants a partir de 3 anys i famílies
Contes
Crearem un espai màgic entre sons i colors per descobrir diferents històries, a fi de visibilitzar
els diferents models familiars, incloent-hi una mirada més àmplia de les diversitats sexuals i de
gènere. Cal inscripció prèvia a espai210@gmail.com

*Totes les activitats són gratuïtes. Aforament limitat.

15

